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Acelerar a tecnologia para a energia
térmica centralizada de baixo carbono.

Saiba como aceder gratuitamente 
ao software…

Em apoio a: Com apoio de: 



A otimização térmica é um assunto quente: a Europa desperdiça tanta
energia como a necessária para climatizar os edifícios. 

O projeto THERMOS tem como objetivos o desenvolvimento de sistemas
de climatização coletiva por toda a Europa e atualizar/expandir os
existentes.

Disponibiliza novos métodos, informação e ferramentas para os governos
locais, gestores de infraestruturas, agências de energia e outros agentes
de eficiência energética planearem os sistemas de forma mais eficiente.

A plataforma THERMOS habilita a identificação de áreas e rotas para os
diferentes sistemas de climatização centralizada. Permite ainda planear as
infraestruturas sem repetição de procedimentos com a modelação
automática entre diferentes propostas.

● Software e manual THERMOS
● Programa de formação e capacitação
● Formação de formadores
● Catálogo de inovação na climatização 
● Informação para utilizadores e guia de replicabilidade

Criamos soluções inclusivas gratuitas “open-source” de mapeamento
energético que responde às necessidades reais para o planeamento do
território. A plataforma permitirá a análise do mapeamento de alta
resolução por parte de técnicos municipais e profissionais do sector.  

Envolva-se 
● Afira as suas necessidades e obtenha formação
● Participe em grupos de pesquisa, investimento, negócio e decisão política
● Junte-se ao grupo de utilizadores pioneiros e embaixadores
● Atualize os seus conhecimentos através da consulta da newsletter

disponível em  www.thermos-project.eu

Quem se segue?
O próximo projeto
THERMOS pode ser a sua
cidade, infraestrutura ou
agência de energia!

Segue @THERMOS_eu Consulte www.thermos-project.eu

Método, informação e ferramentas para o
planeamento energético em contexto real

Sofisticadas ferramentas para a modelação e
mapeamento de recursos térmicos    

Oito cidades europeias já utilizam a plataforma THERMOS

Granollers, Espanha Jelgava, LetóniaIslington, Reino Unido  Varsóvia, Polónia Berlin, Alemanha Cascais, PortugalAlba Iulia, Roménia     Londres, Reino Unido  
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